
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA MARTIE 2015 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 
JUDEŢEANĂ BRAȘOV 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16.02-
25.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Brașov pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brașov au 
totalizat 228.771,89 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 109.996,00 
lei,  din donații în sumă de 108.200,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 10.575,89 lei. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 03 MARTIE 2015 
NR. 2491 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ CLUJ 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Cluj pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au 
totalizat 261.659,06 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 69.459,00 
lei,  din donații în sumă de 186.408,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.792,06 lei. 



 
 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 3 MARTIE 2015 
NR. 2492 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ GIURGIU 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23.02-
27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Giurgiu pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu au 
totalizat 37.150,00 lei și au fost obţinute exclusiv din donații primite de la persoane fizice. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 3 MARTIE 2015 
NR. 2493 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ OLT 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 09.02-
13.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt 
pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt au 
totalizat 67.813,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 63.703,00 
lei,  din donații în sumă de 4.100,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 10,00 lei. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 4 MARTIE 2015 
NR. 2535 

 



 
 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 
JUDEŢEANĂ ILFOV 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.02-
27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Ilfov pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov au 
totalizat 51.617,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 4 MARTIE 2015 
NR. 2536 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ TULCEA 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16.02-
20.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Tulcea pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Tulcea au 
totalizat 94.192,99 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 22.657,00 
lei,  din donații în sumă de 65.752,27 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.783,72 lei. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 4 MARTIE 2015 
NR. 2537 
 
 
 

 
 



 
 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA 
SECTORULUI 1 BUCUREȘTI 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.02-
27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 
București pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 București 
au totalizat 223.279,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 
221.011,00 lei,  din donații în sumă de 400,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 1.868,00 lei. 
      Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 4 MARTIE 2015 
NR. 2538 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ BOTOȘANI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23.02-
27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Botoșani pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoșani au 
totalizat 74.250,55 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 55.055,00 
lei,  din donații în sumă de 16.195,25 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.000,30 lei. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 6 MARTIE 2015 
NR. 2647 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.02-
27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului 
București pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului București 
au totalizat 1.363.885,00 lei și au fost obţinute din donații în sumă de 1.363.865,00 lei și din alte 
surse de venit în sumă de 20,00 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal – 
Organizaţia Municipiului București a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din 
Legea nr. 334/2006. 
    
 
BUCURESTI, 6 MARTIE 2015 
NR. 2651 


